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البيئات امل�صرية

الدر�س التمهيدى
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



الدر�س التمهيدى

5
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س التمهيدى
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خ�صائ�ص البيئة الزراعية

ما املق�صود بالبيئة الزراعية؟ البيئة الزراعية هى البيئة التى يتوافر بها مقومات الزراعة )تربة خ�صبة 

-مياه.....( وما يرتبط بها من اأعمال اأخرى.

وميكن تق�صيم الزراعة ح�صب نوع الرى اإىل:

1 - الزراعة املروية:
اأ - الزراعة على مياه نهر النيل:

هى الزراعة التى تعتمد على مياه نهر النيل وتوجد فى ال�صهول الفي�صية اخل�صبة، ولذلك ت�صمى 

بالزراعة الفي�صية ، وتبلغ م�صاحتها 8,5 مليون فدان.

الحظ اخلريطة ال�صابقة و�صوف جتد اأن الزراعة الفي�صية تنت�رش فى ثالث مناطق يو�صحها ال�صكل 

التاىل:-

  

الدلتاالوادى

الدر�س الأول

8
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



عن

ب- الزراعة على املياه اجلوفية:

 توجد فى الواحات وتقوم على مياه ..........

2 - الزراعة املطرية:
 تنت�رش علىال�صاحل ال�صماىل بالبيئة ال�صاحلية وتقوم على مياه  

لأكرث من

االآبار والعيون

االأمطار ال�صتوية

توجد بها اإحدىع�رش حمافظة هى الدقهلية ،املنوفية ، كفر ال�صيخ ،ال�رشقية،الغربية، دمياط ، بور�صعيد 

،البحرية ،االإ�صكندرية ،القليوبية ،االإ�صماعلية ،الحظها على اخلريطة)2( 

الدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



 -: �أن  �أمامك  �لتى  �خلريطه  من  ن�ستنج   

ت�سع  تتمثل فى  �لزر�عية  �لو�دى  حمافظات 

حمافظات هى )�جليزة ، �لفيوم ،بنى �سويف 

�أ�سيوط، �سوهاج، قنا ،�لأق�رص،  ،�ملنيا، 

�أ�سو�ن(

فى  �لزر�عية  �لأر��سى  م�ساحة  تقل   

�لقاهرة  فى  وتختفى  �جليزة  حمافظة 

نتيجة �لزحف �لعمر�نى عليها..   

º¸©J h CG ôb EG

اخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة الزراعية :

الدر�س الأول
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�سواقى الفيوم

نهرالنيل

،وتعرف عليها:

يتميز مناخ م�صر باعتداله ب�صورة عامة مع 

ارتفاع درجة احلرارة �صيفاً وانخفا�صها �صتاًء ، 

مع وجود اأمطار قليلة ، ولذلك ال يعتمد على 

املطر فى الزراعة.

 -: �أن  �أمامك  �لتى  �خلريطه  من  ن�ستنج   

ت�سع  تتمثل فى  �لزر�عية  �لو�دى  حمافظات 

حمافظات هى )�جليزة ، �لفيوم ،بنى �سويف 

�أ�سيوط، �سوهاج، قنا ،�لأق�رص،  ،�ملنيا، 

�أ�سو�ن(

فى  �لزر�عية  �لأر��سى  م�ساحة  تقل   

�لقاهرة  فى  وتختفى  �جليزة  حمافظة 

نتيجة �لزحف �لعمر�نى عليها..   

º¸©J h CG ôb EG

اخل�صائ�ص الطبيعية للبيئة الزراعية :

الدر�س الأولالدر�س الأول
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الدلتا.

غرب الوادى.

على رأس الدلتا.

العالى

على مجرى نهر النيل.

الدر�س الأول
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اجلاموس. األرز

تربة وادى النيل ودلتاه ومنخف�ض الفيوم تربة طينية 

جلبها نهر النيل عرب اآالف ال�صنني و ر�صبها على 

جانبيه . وتتكون تربة وادى النيل من ن�صبة كبرية من 

ال�صل�صال ون�صبة اأقل من الرمال . وتتميز باآنها تربة 

خ�صبة و�صميكة و�صوداء اللون ؛ لذا فهى مهمة لقيام 

الن�صاط الزراعى عليها . 

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات

 على الدر�س.

الدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -





�صكان البيئة الزراعة

الدر�س الثانى

15
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثانى

�سكان النوبة بالوادى�سكان الدلتا
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الدر�س الثانى

الحظها فى اجلدول التاىل: 

فية  ا جلغر ا قة للعال اً نظر

عادات  النوبة  ل�سكان  فاإن  والنوبة  النيل  بني 

وتقاليد مرتبطة بالنيل خا�سة منا�سبات امليالد والزواج والوفاة كما اأن 

لهم تراث �سعبى يت�سم بالعراقة والرثاء والتنوع ، ويعك�س الفن النوبى الثقافة 

النوبية املتميزة التى هى جزء اأ�سيل من تاريخ وثقافة امل�سريني.
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثانى

لفرتة زمنية طويلة.
،

 هل تعرف
ملاذا؟
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الدر�س الثانى

 هل تعرف
ملاذا؟
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثانى

- توجه اإىل  االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.
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الدر�س الثالث

االأن�صطة االقت�صادية فى البيئة الزراعية
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الدر�س الثالث

.

اال�صماعيلية ،و ترعة االإبراهيمية .   

زراعة الأرز فى م�سر

23
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الدر�س الثالث

23

-ناق�س مع معلمك 
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الدر�س الثالث

    كما يوجد مبنطقة النوبة العديد من الآثار التى تعك�ص اأ�صكال 

التى  وزخارف  وم�صغولت  واآثاث  مبانى  من  النوبى  الرتاث 

جتذب ال�صياح مل�صاهدتها.

اأحد منازل النوبة
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثالث

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

الرى بالتنقيط اقل  منسوب  عند  حفرها  يتم  قناة   : امل�صرف 

على  الزائدة  املياه  لصرف  الترع  منسوب  من 
الزراعة.
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الدر�س الثالث

يتوقع
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الرتبية من اأجل املواطنة

وتنميتها.



العوامل الطبيعية والب�صرية لل�صناعة

م�سنع حديث
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عمال امل�سنع

الدر�س الأول
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الدر�س الأولالدر�س الأولالدر�س الأولالدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



- توجه اإىل  االأن�شطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

الدر�س الأول
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درا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



الدر�س الثانى

ال�صناعة واملناطق ال�صناعية

م�سنع تعليب الفاكهة

34
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



الدر�س الثانى

م�سنع الغزل والن�سيجم�سنع احلديدم�سنع تعليب الفاكهة
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الدر�س الثانى

الكبرى

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.
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درا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



الدر�س الثالث

م�صكالت البيئة ال�صناعية وكيفية التغلب عليها

ثانًيا-امل�صكالت التى تواجه ال�صناعة فى م�صر:
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الدر�س الثالث

- ناق�س مع معلمك االآثار املرتتبة على بع�س م�صكالت البيئة ال�صناعية.

ثالًثا-جهود الدولة ملواجهة م�صكالت البيئة ال�صناعية:

رابًعا:مظاهر اهتمام الدولة بال�صناعة:

39- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



40
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى





م�صر حتت احلكم العثمانى

9

الدر�س الأول
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	•�سوء الأو�ساع ال�سيا�سية و�سغف القوة الع�سكرية.
	•هزمية املماليك اأمام الربتغالني فى موقعة ديو البحرية 
باملحيط الهندى قرب الهند 1509م وحتطيم الأ�سطول 

اململوكى فى املعركة.

الدر�س الأولالدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى

الدر�س الأول



- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س

الدر�س الأول
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -





مظاهر احلكم العثمانى يف م�صر

الدر�س الثانى
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثانى

- نفذ ن�صاط)2( اجمع ورتب بكتاب االأن�صطة والتدريبات.

أطلقه  ثغور  جمع   : الثغر 
العرب علىاملدينة احلصينة 
الواقعة بالقرب من حدود 
الدولة االسالمية مع الدول 

املجاورة.

 ملزيد من املعلومات عن مظاهر احلكم العثمانى فى م�رص ميكنك الرجوع اإىل مكتبة املدر�سة اأوب�سبكة االإنرتنت. 
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- نفذ ن�صاط)2( اجمع ورتب بكتاب االأن�صطة والتدريبات.

أطلقه  ثغور  جمع   : الثغر 
العرب علىاملدينة احلصينة 
الواقعة بالقرب من حدود 
الدولة االسالمية مع الدول 

املجاورة.

الدر�س الثانى

 ملزيد من املعلومات عن مظاهر احلكم العثمانى فى م�رص ميكنك الرجوع اإىل مكتبة املدر�سة اأوب�سبكة االإنرتنت. 
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الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



الدر�س الثانى

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

•كان احلكم العثمانى مل�صر ا�صتبداديًا جامدًا. 	
•مظاهر احلكم العثمانى فى م�صر. 	

•اأهمية ا�صتقرار احلكم. 	
•حر�ص ال�صالطني العثمانيني اإىل ا�صتمرار فر�ص �صيطرتهم   	

        على م�صر والإبقاء على تبعيتها للدولة العثمانية.
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معلومة اإثرائية

موكب املحمل

	•الآ�صتانة
	

	•تعداد �صكان م�صر فى القرن 18م

درا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى



اآثار احلكم العثمانى على م�صر

الدر�س الثالث

موكب املحمل

ك�صوة  باإر�صال  امل�صريني  احتفال 

جمل  على  ـُحمل  ت وكانت   ، لها  تعظيًما  الكعبة 

خا�ص �صمن قافلة احلج.
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-

-

-

-
-

الدر�س الثالث

موكب املحمل

ك�صوة  باإر�صال  امل�صريني  احتفال 

جمل  على  ـُحمل  ت وكانت   ، لها  تعظيًما  الكعبة 

خا�ص �صمن قافلة احلج.
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الدر�س الثالث

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

االآ�صـتـانة : هى 
الأ�سم القدمي ملدينة 

ا�ستانبول ويعنى

عتبة الباب واملركز 

والتكية الكبرية.

•اأ�صباب التدهور القت�صادى مب�صر فى ظل احلكم العثمانى. 	
•مالمح احلياة الجتماعية مب�صر فى ظل احلكم العثمانى. 	

•اأ�صباب تدهور احلياة العلميه والثقافية والفنية مب�صر فى ظل 	
 احلكم العثمانى.

بلغ عدد �سكان م�سر اأواخر 

القرن الثامن ع�سر امليالدى نحو 

مليونني ون�سف املليون ن�سمة 

من بينهم املماليك والأتراك 

وبع�س الأجنا�س الأخرى.
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الدر�س الأول

55
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف - الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات اجتماعية -  ال�سف ال�ساد�س االبتدائى





االحتالل الفرن�صى مل�صر )1798 ـ 1801( م

57
الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -



موقعة اأبى قري البحرية اأغ�صط�س 1798م:

م على راأ�س قوة ع�سكرية ملواجهة املماليك عند ال�ساحلية مبحافظة  • ثم خرج نابليون فى اأغ�سط�س 1798	

ال�سرقية واأوقع الهزمية بقواتهم الذين فروا اإىل �سوريا.

•واأثناء تلك الأحداث و�سلت ر�سالة اإىل بونابرت من القائد كليرب بالإ�سكندرية تفيد بتحطيم الأ�سطول  	
الفرن�سي عند اأبي قري حيث متكن نل�سون قائد الأ�سطول الإجنليزي من تدمري اجلزء الأكرب من الأ�سطول 

الفرن�سى وم�سرع قائده مما اأدى اإىل :-

الدر�س الأول

               بعد مقاومة 

            الفرن�سى مل�سر.

التجهيز للحملة

من جانب اأهلها و حاكمها ال�سيد حممد كرمي وكان ذلك بداية الحتالل  
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موقعة اأبى قري البحرية اأغ�صط�س 1798م:

م على راأ�س قوة ع�سكرية ملواجهة املماليك عند ال�ساحلية مبحافظة  • ثم خرج نابليون فى اأغ�سط�س 1798	

ال�سرقية واأوقع الهزمية بقواتهم الذين فروا اإىل �سوريا.

•واأثناء تلك الأحداث و�سلت ر�سالة اإىل بونابرت من القائد كليرب بالإ�سكندرية تفيد بتحطيم الأ�سطول  	
الفرن�سي عند اأبي قري حيث متكن نل�سون قائد الأ�سطول الإجنليزي من تدمري اجلزء الأكرب من الأ�سطول 

الفرن�سى وم�سرع قائده مما اأدى اإىل :-

الدر�س الأول

               بعد مقاومة 

            الفرن�سى مل�سر.

التجهيز للحملة

من جانب اأهلها و حاكمها ال�سيد حممد كرمي وكان ذلك بداية الحتالل  
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- انقطاع ال�سلة بني اجلي�س الفرن�سى املوجود فى م�سر وفرن�سا.

- اعتماد الفرن�سيني فى �سد 

  احتياجاتهم على موارد م�سر.

- ا�سعاف قوة الفرن�سيني

 وروحهم املعنوية. 

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

الدر�س الأول
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- حممد كرمي -



م�صر حتت االحتالل الفرن�صى

الدر�س الثانى

)أ( كسب ود املصريني بعد دخوله مصر بتوزيع منشور يوضح سبب مجيئه ملصر.
رؤساء  وتعيني   ، القاهرة  مدينة  حلكم  والعلماء  املشايخ  كبار  من  وتكون  القاهرة  ديوان  إنشاء  )ب( 

املوظفني ، وكانت سلطته استشارىة مقيدة تعمل حتت رقابة السلطات الفرنسية.
لكن لم  ينخدع  املصريون  بسياسته  وثارو  ضده.

فعمل نابليون على:

هدأت األوضاع الداخلية قليال  ًإال  أن هذا الهدوء لم يستمر 
طويال، حيث بدأ الفرنسيون فى فرض الضرائب ليحصلوا 

على التمويل الالزم خاصة بعد تدمير أسطولهم البحرى، وهنا أدرك األهالى أن الفرنسيني ال يقلون عن 
غيرهم من حيث التعسف فى جمع األموال، ولهذا سخط األهالى عليهم واختذوا من األزهر مركزًا لهم.

استخدم نابليون الشدة والعنف فى معاملة الثوار، وألقى القبض على زعماء الثورة وحكم على ستة 
هر باستثناء الشيخ السادات، وسبب هذا االستثناء أن  ز أل منهم باإلعدام، وكانوا من مشايخ ا

نابليون كان يدرك مكانة الشيخ السادات العلمية واألدبية لدى املصريني، فخشى رد الفعل وأسوأ 
هر وهم يركبون اخليل، وكان هذا إساءة  ز أل جرمية ارتكبها نابليون وجنوده هى دخولهم اجلامع ا

األزهر. اجلامع  ومكانة  حلرمة 
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الدر�س الثانى

االأوىل :

لقد تعددت نتائج ثورة القاهرة األولى ومنها:
1- إلغاء ديوان القاهرة وإنشاء ديواًنا آخر ضم كل الطوائف والعناصر غير املصرية املقيمة مبصر.

2- فرض الغرامات املالية على التجار والعلماء.
3- شرع الفرنسيون فى حتصني القاهرة.

ارتبطت حملة الشام بنتائج موقعة أبى قير البحرية وقيام إجنلترا بالتعاون مع الدولة العثمانية 
بإعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسيني من مصر.

فلما علم نابليون بذلك، اختذ خطة الهجوم، فأعد جيشا بقيادته 
متجها إلى الشام وقد فشلت احلملة بسبب فشلها فى فتح عكا 

لقوة أسوارها وبسالة أهلها بعد أن خسر نابليون أعدادًا كبيرة من 
جنوده بعد تفشى مرض الطاعون بىن اجلنود وعند عودته، دارت 

موقعة أبى قير البرية )يوليو 1799م( بينه وبني العثمانيني والتى 
انتهت بهزمية اجليش العثمانى وأسر قائدهم وبعدها اختذ نابليون 

قراره بالعودة سر ًاإلى فرنسا بعد أن عني كليبر قائدًا للحملة 
مكانه.
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الدر�س الثانى

بأن العثمانيني على أبواب القاهرة.

اندلعت الثورة فى حى بوالق حيث كانت توجد مخازن متوين اجليش الفرنسى، وحطم الثوار أبواب 
املخازن واستولو على ما فيها وقتلوا احلامية الفرنسية، وعجز كليبر عن إخمادها، واستمرت الثورة 

أكثر من شهر وبعد فشل محاوالت وقف الثورة تصدى كليبر للثورة بالقوة فقتل بعض الثوار وأمر بتدمير 
بوالق باملدافع كما منع الغذاء عن سكان القاهرة .

لم حتقق احلملة الفرنسية هدفها فى جعل مصر قاعدة أو نواة لإلمبراطورية الفرنسية فى الشرق، 
بسبب تفوق إجنلترا البحرى وتعدد ثورات املصريني ومقاومة العثمانيني واملماليك ،والذى كان 

من نتائجه توقيع اتفاقية بني اجلنرال مينو  وممثل اجليش اإلجنليزى مبثابة استسالم وخروجهم 
بكامل عدتهم من مصر على منت السفن اإلجنليزية.
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الدر�س الثانى

لم حتقق احلملة الفرنسية هدفها فى جعل مصر قاعدة أو نواة لإلمبراطورية الفرنسية فى الشرق، 
بسبب تفوق إجنلترا البحرى وتعدد ثورات املصريني ومقاومة العثمانيني واملماليك ،والذى كان 

من نتائجه توقيع اتفاقية بني اجلنرال مينو  وممثل اجليش اإلجنليزى مبثابة استسالم وخروجهم 
بكامل عدتهم من مصر على منت السفن اإلجنليزية.
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الدر�س الثانى

- توجه اإىل االأن�صطة و التدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

47

لقدأثرت احلضارة الغربية مبزاياها ومساوئها على املصريني حيث تعرف الشعب املصرى على:
 )أ( الفئات التى ساندت الفرنسيني.

)ب (بعض األنظمة اإلدارية احلديثة مثل نظام احملاكم ونظام تسجيل املواليد والوفيات.

)أ( اكتشاف حجر رشيد وفك رموز الكتابة املصرية القدمية،على يد 
العالم »شامبليون«.

)ب( تأليف كتاب »وصف مصر« الذى تضمن وصف مصر منذ أقدم 
العصور  وحتى نهاية عهد احلملة.

)ج( دراسة مشروع توصيل البحرين املتوسط باألحمر.
)د( إنشاء املجمع العلمى املصرى كمقر إلجراء األبحاث العلمية.

 يتضمن الكثير من الرسوم واخلرائط واألشكال

منها خريطة للقطر املصرى
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الدر�س الثالث

)حممد علي( والًيا على م�صر

-4
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الدر�س الثالث

-4

استطاع )محمد على( بذكائه السياسى أن يتقرب وينحاز  لصفوف الشعب، ويكتسب ثقة زعمائه وساعده على ذلك 

الفوضى والنزاع احلادث فى السلطة بعد رحيل الفرنسيني واخلالف 

على والية مصر حيث: بدأت الدولة العثمانية تستعيد حكم البالد 

غير أن الوالة عجزوا عن دفع رواتب اجلند املتأخرة وقاموا بفرض 

الضرائب واإل تاوات على األهالى مما أثار السخط العام وقيام ثورات 

ضد هؤالء الوالة أمثال: »خسرو باشا - طاهر باشا - أحمد باشا 

- البرديسى باشا (، وفى أثناء ذلك اقترح )محمد على( تعيني 

خورشيد باشا واليا على مصر ومت تعيينه من قبل السلطان العثمانى 

،وبذلك ظهر )محمد على( مبظهر غير الطامع فى السلطة إال   أن 

زعماء الشعب املصرى رفضوا هذه الوالية.

فاجتمع زعماء الشعب العلماء ،ونقباء الطوائف بدار احملكمة فى 13 

ماىو 1805م وقرروا عزل)خورشيد باشا( وتولية )محمد على(.

فتوجه عمر مكرم نقيب األشراف والشيخ عبداهلل الشرقاوى كبير 

العلماء إلى )محمد على(  وألبساه لباس الوالية، وأخذوا عليه عهدًا أال يفعل شيئا دون الرجوع إليهم.

وعندما أرسل )محمد على( للسلطان رسالة لم يقبل فى بداية األمر ألنه يعلم نوايا وأطماع )محمد على(،
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الدر�س الثالث
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الدر�س الثالث

- توجه اإىل االأن�صطة والتدريبات حلل التطبيقات على الدر�س.

بعد أن استقر األمر )حملمد على( داخل البالد أخذ يتخلص من منافسيه مستغاًل اخلالف الواقع بينهم وعلى رأسهم العلماء 

فأضعفهم باإلغراء والتهديد بقطع األرزاق والنفى، وقام بنفى نقيب األشراف عمر مكرم إلى دمياط - وعزل الشيخ عبداهلل 

الشرقاوى رغم اجلهود التى بذلوها فى تولية )محمد على( حكم مصر.

الف�سل الدرا�سى االأولدرا�سات ال�سف ال�ساد�س االبتدائى مطابع روزاليو�سف -
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التدريبات والأن�شطة



















































































�سنف نتائج احلملة الفرن�سية فى اجلدول التاىل :
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